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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da reunião da Comissão de 

Vagas de Concursos para o Magistério Superior da UFABC, realizada no dia 13 de agosto de 2020, 

às 14 horas e 36 minutos, realizada de forma remota. A reunião foi presidida pelo reitor, professor 

Dácio Roberto Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Wagner Alves Carvalho, 

Vice-presidente da Comissão de Vagas; Vânia Trombini Hernandes, Vice-Pró-Reitora de 

Graduação (ProGrad); Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; Marcelo Bussotti 

Reyes diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Harki Tanaka, diretor 

do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Ronei Miotto, diretor 

do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Itana Stiubiener, representante docente do 

CMCC no ConsUni; Luciana Zaterka, representante docente do CCNH no ConsUni; Fernanda 

Graziella Cardoso, representante do CECS no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE); Adriana Pugliese Netto Lamas, representante docente do CCNH no ConsEPE. Não 

votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Márcia Alvim, coordenadora das Licenciaturas 

Interdisciplinares; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; Demetrio Gaspari Cirne, 

docente do CECS e Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-

Geral. 

 

 

PAUTA 

 

 

1. Homologação da Aprovação Ad Referendum da Redistribuição do Professor 

Dr. Paulo Roberto Miranda Meirelles da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) – Área: Ciência da Computação – CMCC. Prof. Marcelo faz o relato sobre a 

redistribuição, após discussões entre os membros o item foi promovido para ordem do dia e foi 

aprovado por unanimidade. 

 

2. Homologação da Aprovação Ad Referendum da Proposta de Comissão 

Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 54/2019. – CECS – 

Área: Engenharias / Subárea: Ciências Mecânicas, Tecnologia e Estudos de 

Gênero em Engenharias. Prof. Harki relata que haveria uma troca entre o Prof. Wesley Góis que 

passaria a ser o segundo suplente, enquanto o Prof. Marcelo Araújo da Silva que passaria a ser o 

segundo titular. O item foi promovido para ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

 

3. Homologação da Aprovação Ad Referendum da Expansão de Vagas referente ao Edital 

nº016/2018 – CECS – Área: Relações Internacionais / Subárea: África Contemporânea. Prof. 

Harki passa a palavra ao prof. Demétrio Gaspari Cime de Toledo que relata que há a necessidade 

de um docente na área, visto que houve uma transferência de um docente dessa área. Prof. Dácio 
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esclarece que esse ponto de pauta não requer nenhum tipo de decisão por parte da Comissão de 

Vagas e por esse motivo que o item será retirado de pauta.   

 

4. Homologação da Aprovação Ad Referendum da Proposta de Comissão 

Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 74/2019. – CCNH – 

Área: Biotecnologia / Subárea: Biotecnologia e Genômica Humana e Animal. * Prof. Ronei 

Miotto explica a composição das bancas foram aprovadas conforme enviadas à Comissão de 

Vagas. 

 

5. Homologação da Aprovação Ad Referendum da Proposta de Comissão 

Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 75/2019. – CCNH – 

Área: Biotecnologia / Subárea: Bioinformática. Prof. Ronei Miotto explica a composição das 

bancas foram aprovadas conforme enviadas à Comissão de Vagas. 

 

 

7. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 118/2019. – 

NDE/LCH – Área: Teoria da História. 8. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso 

Público referente ao Edital 119/2019. – NDE/LCH – Área: Educação e Sociedade. 

9. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 

121/2019. – NDE/LCH – Área: Ensino. Subárea: Ensino de Geografia* 

10. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 

121/2019. – NDE/LCH – Área: Ensino. Subárea: Ensino de História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira. 11. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público 

referente ao Edital 121/2019. – NDE/LCH – Área: Ensino. Subárea: Ensino de História. 

12. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 

124/2019. – NDE/LCH – Área: Libras. Prof. Dácio passa a palavra à Profa. Márcia Alvim, 

coordenadora da LCI, que relata a composição dessas bancas. Prof. Ronei Miotto deixa registrado 

que é veemente contrário a realização dos processos enquanto não estiver em uma condição 

sanitária satisfatória. Profa. Luciana Zaterka pondera que apesar de ser favorável a composição da 

banca, ela alerta que a composição pode ser modificada, pois não é sabido quando serão realizados 

esses processos. Profa. Itana sugere que essas bancas tenham o prazo de validade até o final do 

ano de 2020, e se não for possível a realização dos processos relativos a essas bancas elas serão 

reavaliadas por essa comissão. Nildo sugere que quando for possível a realização dos processos 

relativos a essas bancas, a divisão de Concursos entraria em contato com os membros titulares, 

caso eles não puderem participar, seria avisado à Comissão de Vagas. Marcelo Reyes pondera que 

a realização desses concursos ainda está muito distante o que dificultaria a aprovação nessa sessão 

desses membros da Comissão de Avaliação. Prof. Ronei enfatiza que a Comissão de Vagas não 

tem o rito de aprovar bancas sem que os membros titulares das bancas tenham sido contactados, e 

nesse caso específico isso não ocorreu, o que para ele é um grande erro. Prof. Dácio sugere que a 

coordenação da Licenciaturas Interdisciplinares (LIs), assim que estiver em condições para realizar 

os processos relativos a essas comissões julgadoras, entre em contato com os membros das bancas 

para avaliar a disponibilidade deles em participar e não havendo nenhum impedimento por parte 

dos membros tanto titulares quanto suplentes a comissão julgadora estará aprovada, caso contrário 

voltará em discussão na Comissão de Vagas, sugestão essa que é aprovada por todos. 

 


